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Sonho 136 - Montanha de Deus
recebida no sábado, 1 de novembro de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 60)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, minha família e amigos e meus defensores e encorajadores.
Obrigado pelas belas paisagens, pelo encerramento de mais uma temporada e pelas
promessas de início de uma nova. Você é incrível, Senhor.

Fiquei triste ao ver que a maioria das folhas coloridas caiu, mas agora posso ver coisas que
nunca soube que veria por trás delas. Ainda não me ocorreu que estamos escondidos em Sua
aljava divina aqui nas árvores. Meus inimigos parecem estar mais quietos agora e eu sou grato
por eles estarem, mas minha batalha física continua.

Sinto tanta dor física que há dias em que tenho dificuldade para subir as escadas, minhas
mãos estão doloridas demais para segurar uma caneta e parece muito difícil escrever no diário
enquanto seguro minha testa com a mão esquerda.

Em breve vou fazer o meu caminho no dia 1 de Dezembro de 2014 para um 'exame
independente de Medicina', como as acusações de fraude por meus inimigos foi ouvido pela
companhia de seguros. Procurei o Senhor sobre esse assunto na esperança de curar em breve
e remover meus inimigos de uma vez por todas.

O Senhor então me lembrou que não tenho nada a esconder e que, se sempre acatar a
verdade, provarei que estou certo por minhas ações. Não posso controlar as ações do inimigo,
mas posso controlar minha resposta a eles.

Obrigado, Pai, por nos remover para longe do deserto. Este é um lugar tranquilo onde posso
descansar e é uma bênção como você.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um posto avançado de país estratégico com vários chefes de algum regimento e
estava observando na parte de trás de uma espécie de tenda. Havia muitos soldados lá e
pareciam ser da Revolução Francesa. Eu vi em um mapa em uma mesa que eles estavam
traçando estratégias com pequenos soldados de metal colorido enquanto moviam as peças
para o centro do mapa.
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Os soldados falavam em uma língua que eu não reconhecia, mas de alguma forma entendi a
estratégia. Eles planejavam pendurar uniformes nas janelas e nas sombras das portas de uma
área antes ocupada por esses soldados. O plano deles era mover o inimigo para esta área e
fazê-los atirar até que esgotassem a munição com base neste truque.

Então eu vi pequenos grupos do lado oposto descer e cercar esta cidade. O plano deles não
era atacar imediatamente, mas esperar do lado de fora para que pudessem ser vistos. O plano
deles era criar grande medo e especulação nas pessoas cercadas nesta cidade.

Um oficial bem adornado do lado oposto falou nessa língua, mas eu sabia que ele disse:
“Criaremos primeiro uma fortaleza e depois um cerco. Não faremos prisioneiros durante o
ataque. ” Seu plano era a aniquilação total.

Eu: "Senhor, eu não entendo?"

Imediatamente fui levado para uma guerra em 1800 e a reconheci como a Guerra Civil. Eu vi os
bastidores em ambos os lados dos acampamentos de soldados. Um lado estava fora de seu
elemento e em território desconhecido. Esses soldados estavam orando porque estavam
claramente em menor número, famintos e com frio.

O amanhecer estava raiando quando esses soldados se enfileiraram enquanto os oficiais
montavam a cavalo. Tiros foram disparados e uma fileira desses soldados foi derrubada e
alguns dos oficiais foram mortos. Tiros soaram novamente e outra fileira foi cortada.

Homens mortos enchiam o campo quando sua bandeira caiu e o lado mais forte superou o em
menor número. Muito poucos escaparam e foi tão doloroso ver.

Eu: "Senhor, por que esses homens bons tiveram que morrer?"

Então eu vi a cidade de Jerusalém e novamente vi uma guerra civil entre o norte e o sul. Eu vi a
mesma estratégia de classificar as pessoas na cidade e cercá-la de inimigos. Eventualmente,
os inimigos superaram em número e venceram a cidade. Eu estava confuso.

Eu: "Senhor, os padrões de guerra na Bíblia têm se repetido. Isso vai acontecer logo? A guerra
será declarada contra Israel por seus inimigos?"

Eu então me encontrei na base de uma grande montanha quando o amanhecer estava
despontando. Na minha frente havia um caminho largo de 2,10 metros feito de terra
pulverulenta estampada. O padrão era muito complexo e de cada lado do caminho havia grama
com orvalho. Havia neblina matinal e eu não conseguia ver além de um teto de cerca de 3,6
metros. Eu fiquei lá enquanto ouvia a voz de Deus.

Deus: “Erin, escale.”

Eu pisei na terra, mas meus passos não deixaram uma impressão e simplesmente
desapareceram. Fiquei fascinado com isso.
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Eu: “Deus Pai, estou subindo no ritmo certo?”

Perguntei isso porque não conseguia medir minha distância, pois a névoa estava cerca de
quatro metros acima de mim.

Deus: “Sim, Erin, continue subindo na minha frente”.

Eu vi os cascos de uma corça. Então eu vi a corça ao longe enquanto ela parava e esperava
por mim. Quando me aproximei da corça, ela começou a se virar e subir na névoa. Eu parecia
estar escalando para sempre.

Finalmente chegamos a um caminho rochoso à minha direita enquanto o lindo cervo esperava
por mim quando comecei a escalar as rochas até onde o cervo estava. Eu estava agora em
uma altitude mais elevada e parecia que tinha escalado com facilidade o comprimento de dois
campos de futebol. Eu vi o cervo parar em uma coluna de pedra de aparência estranha com
quatro chifres.

Eu: “Pai, por favor, não me faça sacrificar este cervo enquanto ela me guiou até aqui.”

Só então, um anjo apareceu que se parecia com Michael. Ele era bonito e forte, com cabelos
escuros, penetrantes olhos verdes e bochechas avermelhadas. Ele estava vestindo uma
armadura completa e era prata com uma roupa íntima azul.

Eu: "Você é o Michael?"

Anjo: "Não. Embora eu esteja sob o comando de Miguel, sou um servo do Deus do Céu e estou
aqui a Seu pedido para mostrar-lhe algo."

Ele tinha olhos muito gentis, mas eu poderia dizer que ele tinha visto muitas guerras.

Eu: “Você pode explicar esses lugares para onde fui enviado e até mesmo alguns dos meus
sonhos mais recentes?”

Anjo: “Eu vou, mas apenas conforme instruído por Deus.”

Eu: “O que é esta coluna do tipo altar?”

Anjo: "Os chifres representam a presença de Deus. A presença de Deus está aqui com você,
Erin."

Eu: "Estou muito honrado. Onde estamos?"

Anjo: "Foi aqui que você começou sua jornada. Você se lembra?"

Eu: "Sim, eu reconheço, mas parece diferente. Antes meus pés deixavam marcas no caminho,
mas agora eles parecem não mudar o padrão."
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Anjo: "Erin, da última vez, Deus lhe instruiu a andar e, portanto, mudou esse padrão. Agora
você faz parte desse padrão. Você confia em Deus para libertá-lo e Ele o chama de amigo."

Comecei a chorar como fazia dez anos desde a minha experiência de quase morte no hospital.

Eu: "Por que estou de volta aqui? Onde estou?"

Anjo: "Esta é a montanha de Deus, Erin, e esta é sagrada. Você está agora em solo sagrado,
pois os sacrifícios foram feitos a Deus aqui."

Eu: “Ainda mal consigo ver. Onde está Deus?”

Anjo: “Você vai falar com Ele, mas outro dia.”

Eu: “Anjo, por favor, explique essas guerras.”

Anjo: "Erin, cada guerra contém homens bons e maus. Há um lado que Deus favorece e um
inimigo. Existem estratégias estabelecidas por governantes, generais, príncipes e soldados de
alto escalão, tecnicamente falando, para ambos os lados. Em uma guerra , há baixas, mas
Deus sabe de tudo isso com antecedência. A guerra começou muito antes de Noé, mas Noé é
um medidor. ”

Eu: “Não entendo.”

Anjo: "Erin, trata-se de fazer a transição do povo escolhido de Deus com segurança para uma
costa pacífica. Deus deu sinais como pactos, bem como promessas. Erin, Deus cumpre Suas
promessas e você sabe disso."

Eu: Chorando. "Sim, eu faço."

Anjo: “Lembre-se sempre de Quem é o Alfa e o Ômega e o Princípio e o Fim?”

Eu: “Deus, sempre.”

Anjo: "Logo a terra entrará em guerra e haverá corrupção diferente de qualquer guerra recente.
Isso será igual aos tempos de Noé quando o inimigo começou a profanar a mente, o coração e
o DNA do homem. Havia o mal e isso foi ativado em Dezembro de 2012 como uma espécie de
porta ou permissão foi concedida para o inimigo cercar o povo.

“Haverá arcas para levar o povo para Casa. Como foi prometido por Jesus, Ele virá para te tirar
daqui, mas vai conseguir muito pior na terra primeiro. Haverá baixas, mas aqueles que confiam
no Senhor voltarão para casa. Será sangrenta como uma Guerra Civil.

"No entanto, haverá várias guerras e você verá guerras físicas e também tecnológicas .
Lembre-se que esta é apenas a guerra e que haverá um primeiro ferida ou feridas na forma de
tempestades, terremotos, fomes e inundações. Estes são enviados para humilhar o coração do
homem e apontá-los para Deus.
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“haverá coisas que ocorrem como nos dias de Noé. Não tenha medo quando você começar a
ver isso. forte e tenha coragem. Haverá coisas sem sentido e muitos cairão porque acreditarão
que Deus não virá. No entanto, não se engane, Ele virá.

“Observe Israel enquanto seus inimigos começam a convergir e subir e você verá todas as
profecias começarem a ser reveladas. Quando você vir esta guerra começar a se tornar como
um norte contra sul ou uma Guerra Civil como é agora, observe o leste. Algo está chegando
como nuvens de tempestade, mas é muito pior.

“Agora é a hora de procurar os sinais da Bíblia desse evento vindouro. Ore para que seja
coberto incorretamente pela mídia e as pessoas se voltem contra Israel de todo o mundo, mas
é um truque. Então, um falso profeta virá ao Templo. ”

Eu: “Quando vai ser? Será daqui a um ano ou antes? ”

Anjo: “Isso está no calendário de Deus, então preste atenção nas estações e ore.”

Eu: “Estou com medo. Como estaremos preparados? ”

Anjo: “Confie em Deus, Erin, confie em Deus porque Ele nunca vai te deixar e Sua recompensa
é com Ele, pois o Senhor é bom. Lembre-se, porém, de que foi mostrado a você quem não tem
permissão para entrar na Cidade de Deus em Apocalipse 22. Lembre-se de dar graças a Deus
como Ele o ama. Não se preocupe ou tema quando vir homens fazendo todo tipo de mal. ”

Eu: “Quando isso vai começar?”

Anjo: “Tudo começou, Erin.”

Eu: “Mas as coisas parecem melhores no mundo com as finanças e a economia.”

Anjo: “Quem controla este mundo? Erin, isso é uma cortina de fumaça. Não tenha medo."

Eu: “Vou tentar”.

Anjo: "Então ore."

Eu: “Eu esperava estar em casa em breve.”

Anjo: “Você estará aqui novamente, pois Deus tem mais para compartilhar com você.”

Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu estava claramente assustado e enquanto
ele falava, vi guerras, sangue, estupro e perseguição. Eu vi muitas crianças inocentes mortas e
era difícil ver. Eu estava chorando. Então ouvi Jesus falar para me acalmar.

Jesus: “Não te preocupes porque estou aqui contigo e tu estás a meu favor. Erin, você está
pronta? "
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Eu sim. Eu amo Você."

Jesus: “Eu também te amo”.

Sonhe…
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